জাতীে রযাংখ্যান প্ররতষ্ঠান রদদফ স্থানীে ও
আন্তজজারতক বাদফ প্ররতষ্ঠা রাব ।

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায



ঠিক ও ভানম্মত এফাং ভোনুগ
রযাংখ্যান যফযা ;



নীরত রনধ জাযক, রযকল্পণারফদ, গদফলক
ও রদ্ধান্ত গ্রণকাযীগদণয চারদা ভারপক
উাত্ত রযদফন ;



প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা বৃরদ্ধ ;



পাদারযত্ব প্ররতষ্ঠা ।

আভাদদয প্রকানা ও পফা
(Publication & Services)

(ক) প্রকানামূ
 পদদয রফরবন্ন প্রদোজনীে তথ্য ম্বররত
ভারক রযাংখ্যান ব্যদরটিন, ফারল জক
রযাংখ্যান দকটব্যক ও ফল জগ্রন্থ প্রকা;


প্ররত দ ফৎয অন্তয (১) আদভশূভারয
(২) কৃরল শুভারয (৩) অথ জননরতক শুভারয
রযচারনা ও প্ররতদফদন প্রকা ;



পভাট পদজ উৎাদন (GDP) এফাং
প্রবৃরদ্ধয ায অন্যান্য াভরিক
অথ জননরতক রনদদ জক (Indicators)
মথাঃ- ঞ্চে,, রফরনদোগ, পবাগ,
ভাথারছু আে ইতুারদ রনরূণ ও প্রকা;



পবাক্তায দদনরিন জীফনমাত্রাে ব্যফহৃত
খাদ্য ও খাদ্য ফর জবূত ণ্য অন্তর্ভূজক্ত কদয
ভা রবরত্তক পবাক্তা মূল্যসূচক (CPI)
রনরূণ ও প্রকা ;

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা
রযাংখ্যান বফন
ই-২৭/এ, আগাযগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ওদেফাইটঃ www.bbs.gov.bd
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ভারবরত্তক ম্যানুপুাকচারযাং রদল্পয
উৎাদন সূচক প্রস্তুত ও প্রকা ;



দফদদরক ফারণজু রযাংখ্যান প্রস্তুত ও
প্রকা ;



রফরবন্ন পাে রনদোরজত শ্ররভকদদয
ভজুরযয ায ও ভজুরয সূচক প্রস্তুত ও
প্রকা ;



রফরবন্ পদরয উৎাদন ও পরাধীন
জরভয রযভান এফাং র্ভূরভ ব্যফায
াংক্রান্ত রযাংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকা ;



গুরুত্বপূণ জ স্বাস্থু ও জনরভরতয রনদদ জক
প্রস্তুত ও প্রকা ;



রশু পুরি এফাং রশুদদয অফস্থা
ম্পরকজত তথ্য াংগ্র, াংকরন ও
প্রকা ;



ভররাদদয উন্নেণ ও ক্ষভতােদনয রদক্ষু
তাদদয আথ জ-াভারজক অফস্থা রনরূদণয
জন্য Gender Statistics প্রস্তুত ও
প্রকা ;



খানায আে ও ব্যে রনধ জাযণ জরয
রযচারনায ভাধ্যদভ পদদয দারযদ্র
রযরস্থরত ম্পরকজত তথ্য প্রস্তুত ও
প্রকা।

(খ) ওদেফাইট
ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযায একটি মৃদ্ধ ও
রনেরভত ারনাগাদকৃত ওদেফাইট যদেদে ।
এদত রযাংখ্যান ব্যুদযায ফ জদল প্রকানামূ,
রজওদকাড ও প্রকানামূ রন্নদফরত আদে ।
ব্যফাযকাযীগণ রফনামূদল্য ওদেফাইট পথদক
প্রদোজনীে তথ্য াংগ্র কযদত াদযন।
ওদেফাইদটয ঠিকানাঃ www.bbs.gov.bd
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(গ) রডরজটার কর
তথ্য ব্যফাযকাযীগণ রনধ জারযত মূদল্যয রফরনভদে
রযাংখ্যান ব্যুদযায প্রধান কাম জারেস্থ ডাটা
আকজাইব পথদক প্রদোজনীে তথ্য/উাত্ত ররড
ভাযপত াংগ্র কযদত াদযন। এোড়াও গদফলণা
কাদজ ব্যফাদযয জন্য পদী/রফদদী ব্যরক্ত ফা
াংস্থাদক কর্তজ দক্ষয অনৃদভাদন াদদক্ষ
রফনামূদল্য ফা স্বল্পমূদল্য প্রাথরভক তথ্য যফযা
কযা ে ।
(ঘ) রাইদেযী
ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযায রাইদেযী ও
রফক্রেদকন্দ্র ১৪/২, পতাখানা পযাড আনাযী
বফন, ঢাকা পত অফরস্থত । এোড়াও রযাংখ্যান
ব্যুদযায প্রধান কাম জারদেও একটি রাইদেযী
যদেদে । াঠকগণ কর যকাযী কাম জ রদফদ
ফরন জত রাইদেযীদত াঠ কযদত াদযন।
রফক্রেদকদন্দ্র ব্যুদযায প্রকানা মূ রফক্রে কযা
ে। এোড়াও ব্যুদযায রনধ জারযত পর
এদজন্টদদয রনকট রফরফএ এয প্রকানামূ
াওো মাে ।


যকাযী/পফযকাযী াংস্থা



উন্নেন দমাগী ও দাতাাংস্থা



নীরতরনধ জাযক, রযকল্পনারফধ ও গদফলক



রক্ষক-রক্ষাথী



স্বল্প ভদেয ভদধ্য ভানম্মত ও ঠিক
উাত্ত রযদফন ;



তথ্য/উাত্ত প্ররক্রোকযণ ও রযজাতকযদণ
আধুরনক প্রমৄরক্তয ব্যফায ;



রফশ্ব ভাদনয চাদরঞ্জ পভাকাদফরাে ঠিক
রদ্ধান্ত গ্রদণ চারদা ভারপক উাত্ত
যফযা ;



রযাংখ্যান রফলেক কাম জক্রভ ভদোদমাগী
ও ত্বযারন্নতকযণ ;



প্রাথরভক তথ্য প্রদানকাযীয তদথ্যয
পাগনীেতা যক্ষায রনশ্টেতা প্রদান ।

আভাদদয প্রতুাা (Expectation)




তথ্য প্রদানকাদর ও উাত্ত ব্যফাযকাযীদদয
রনকট পথদক দমারগতামূরক ভদনাবাফ ;
তথ্য াংগ্রকাযীগণদক স্বল্পতভ ভদেয
ভদধ্য ঠিক তথ্য/উাত্ত প্রদান ;
রযাংখ্যাদনয ভান বৃরিকদল্প াঠক/
ব্যফাযকাযীগদণয রনকট পথদক গঠনমূরক
যাভজ ।
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পফা াংক্রান্ত অরবদমাগ ফা যাভজ গুরুত্ব
কাদয রফদফচনা কযা ে । ম্মারনত
গ্রাকগদণয পকান অরবদমাগ, যাভজ ফা
রজজ্ঞাা থাকদর তা ফাাংরাদদ রযাংখ্যান
ব্যদযায প্রধান কাম জারদে যরক্ষত রনধ জারযত ফাদে
ফা ই-পভইর ঠিকানা (dg@bbs.gov.bd)
অথফা রনদনাক্ত পপাকার দেন্ট কভজকতজায রনকট
পপ্রযণ কযদত াদযঃ
উ-ভারযচারক
ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা (রফরফএ)
রযাংখ্যান বফন
ই-২৭/এ, আগাযগাঁও, ঢাকা-১২০৭, ফাাংরাদদ
পপানঃ ৯১৩৩৩৮৫ (অরপ)
পুােঃ ৯১১১০৬৪
ই-পভইরঃ ddg@bbs.gov.bd

